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WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GDAŃSKU
Data publikacji 20.07.2015

Na Ołowiance w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji połączone z
Jubileuszem 25-lecia Gdańskiej Policji. Podczas uroczystej akademii wręczono Krzyż Zasługi,
Medale za Długoletnią Służbę, odznaki "Zasłużony Policjant", Medale za Zasługi dla Policji oraz
akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął
Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.
Pomorscy policjanci uroczyście obchodzili swoje święto, które rozpoczęła Msza św. w Bazylice Mariackiej
koncelebrowana przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej - Wiesława Szlachetkę. Następnie policjanci wraz z
kadrą kierowniczą garnizonu pomorskiego przemaszerowali Długim Targiem na Ołowiankę. Przemarsz prowadziły
policyjne motocykle, kompania honorowa oraz Orkiestra Wojskowa z Elbląga.
Uroczysta akademia rozpoczęła się złożeniem meldunku dowódcy uroczystości, który przyjął Komendant Główny Policji
nadinsp. Krzysztof Gajewski.
Podczas apelu wręczono Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, akty mianowania na wyższe stopnie służbowe,
Medale za Zasługi dla Policji oraz dyplomy uznania dla pracowników Policji przyznane przez związki zawodowe.
Gospodarzami uroczystości byli p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlinger oraz
Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Zbigniew Pakuła.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Życzenia
złożyli w swoich przemówieniach Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk oraz Wicewojewoda
Pomorski - Pan Michał Owczarczak.
Niespodzianką dla uczestników Święta Policji był pokaz umiejętności antyterrorystów przeprowadzony na Motławie
wspólnie z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjantami z Komisariatu Wodnego Komendy
Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze brawurowo obezwładnili terrorystę, który przejął zacumowany przy
pobrzeżu statek, a następnie zneutralizowali pozostawiony przez niego ładunek wybuchowy. Pokazom towarzyszył
śmigłowiec Komendy Głównej Policji - z niego na linach antyterroryści dotarli na miejsce zdarzenia.
Po drugiej stronie Motławy gdańscy policjanci przygotowali pokaz sprzętu. Można było m.in. wsiąść do radiowozu i na
motocykl, zobaczyć robota pirotechników, wypróbować swoich sił w alkogoglach i zrobić pamiątkowe odciski linii
papilarnych.
Na zakończenie obchodów w Filharmonii Bałtyckiej zaprezentowano ﬁlm pt. "25 lat gdańskiej Policji".
(KWP w Gdańsku / mw)

